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Világversenyeken, országos 
bajnokságokon, a diákolim
pia országos döntőin, terü
leti bajnokságokon kétszáz
kilencszer álltak dobogón az 
érdiek, ebből veteránbirkózó
világbajnokságon egy bronz
érem, kadett birkózó Európa
bajnokságon egy bronzérem, 
szumóEurópabajnokságon 
hét arany és öt ezüstérem, 
tizenegy bronzérem, grapp
lingvilágbajnokságon egy 
ezüstérem született – emellett 

68 arany, 53 ezüst, 88 bronz
érmet és 44 pontszerző helyet 
értek el.

A birkózószakosztály  
versenyzői 2011-ben
•  veteránvilágbajnokságon 1 

bronzérmet, 
•  kadettEurópabajnokságon 

1 bronzérmet és egy hetedik 
helyet,

•  kadettvilágbajnokságon 1 
hetedik helyet,

•  országos bajnokságokon 13 

arany, 13 ezüst, 18 bronz
érmet, 3 negyedik helyezést 
és 18 ötödik helyet, 

•  diákolimpia országos dön
tőin 1 arany, 1 ezüst, 3 
bronzérmet és 5 ötödik 
helyet,

•  területi bajnokságon 10 
arany, 7 ezüst, 23 bronzér
met, 5 negyedik helyezést és 
9 ötödik helyet értek el.

A birkózószakosztályból 
tavaly 92 fő állt dobogón, vagy 

végzett pontszerző helyen. 
Összesen 61 arany, 57 ezüst, 
94 bronzérmet, valamint 83 
pontszerző, negyedikötödik 
helyet szereztek a verseny
zők, az egyesületek országos 
rangsorában a hatodik helyen 
végeztünk 957 ponttal a 120 
egyesület között.

Idén 4 fő kerettag készül ifjú
sági olimpiára, 2 fő junior válo
gatott kerettag, Dénes Mercédesz 
és Antunovits László pedig a 
londoni olimpia kvalifikációs 
versenyére készül.

A szumószakosztály 
versenyzői 2011-ben:
•  Európabajnokságon 7 

arany, 5 ezüst, 11 bronzér
met és 1 ötödik, pontszerző 
helyet,

•  országos bajnokságokon 
és utánpótlásolimpián 32 
arany, 12 ezüst, 29 bronz
érmet, valamint 3 pontszer
ző, ötödik helyet szereztek.

A szumószakosztályból 72 
versenyző állt dobogón, illet
ve végzett pontszerző helyen, 
összesen 77 arany, 57 ezüst, 68 
bronzérmet, valamint 11 pont
szerző, ötödik helyet értek el. 
Az egyesület rangsorában első 
helyen végeztünk.

A 2012es budapesti szumó
Európabajnokságra 21en 
készülnek válogatott kerettag
ként, illetve a 2013as világjá
tékok indulási jogának meg
szerzésére.

A grapplingszakosztály  
versenyzői 2011-ben

Az Érdi Spartacus SC szakosztályainak összesített eredményei

Sikeres évet zártak a város birkózói
Az Érdi Spartacus SC versenyzõi 2011-ben összesen 441 alkalommal álltak 
dobogón, ebbõl 150-szer a legfelsõ fokán, 123-szor a dobogó második fokán 
és 168-szor a dobogó harmadik fokán, 96 alkalommal pedig pontszerzõ, IV–VI. 
helyen végeztek.

•  grapplingvilágbajnokságon 
1 ezüstérmet,

•  magyar bajnokságokon 5 
arany, 5 ezüst és 3 bronz
érmet szereztek.

A 2011ben alakult grappling
szakosztály versenyzői össze
sen 12 arany, 9 ezüst, 6 bronz
érmet és 2 negyedik helyezést 
értek el.

A szabadidőszakosztály ha gyo
mányos kupáin, bajnokságain 
és rendezvényein több mint 300 
fő vett részt.

Akik e sikerek kovácsai voltak 
Tar Mihály vezetőedző irányí
tásával: 

Kovács János, Südi Gábor, ifj. 
Tar Mihály, Pécz Imre és Vejki 
Tamás.

Tar Mihály SC-elnök

Akik a siker kovácsai voltak: Tar Mihály vezetõedzõ, Vejki Tamás, Pécz Imre, Südi Gábor, Kovács János és ifj. Tar 
Mihály edzõk

Nemcsak összeállt újra, de már 
friss, saját szerzeményeket tar
talmazó, új CDvel is meglep
te a rajongóit a 70es és 80as 
években soul és funkyzenét 
játszó Wastaps együttes. Keres 
Tibor, az öttagú zenekar vezető
je és gitárosa több mint tíz éve 
Érden él, ő beszélt lapunknak az 
együttes újraszerveződéséről és 
a Bolond világ címû lemez meg
jelenésének körülményeiről. 

Az együttes 1969ben alakult, 
és majdnem két évtizedig, 1988
ig mûködött. „Rétegzenét”, 
dzsesszrock és soulelemeket 
tartalmazó progresszív muzsi
kát játszottak, és főként ifjú
sági parkokban, egyetemi klu
bokban léptek fel. A Wastaps 
gyakran koncertezett a legen
dás Syrius együttessel, a Syrius 
hajón is rendszeresen felléptek, 
de játszottak a Vígszínházban a 
Képzelt riport egy amerikai pop
fesztiválról címû musicalben is. 
Számos turnéjuk volt, nemcsak 
belföldön, hanem a környező 
országokban is. Énekesük, Szép 
Károly 1983ban, egy turnét köve

tően Svédországban maradt, és 
később Németországban önálló 
karrierbe kezdett. Az együttes 
1988ig még mûködött ugyan, 
de saját kompozíciókat már 
nem írtak, és 1988ban fel is 
oszlottak. 

A barátság azonban megma
radt az együttes tagjai között, 
és hosszú évek múltán, tavaly 
kezdtek el foglalkozni a gon
dolattal, hogy a 23 éves szünet 
után jó lenne ismét összeállni. 
Az egykoron főleg a dzsessztan
szak hallgatóiból verbuválódott 
csapat újra kemény munkába 
kezdett, aminek gyümölcseként 
ez év októberében elkészült 
az első, kizárólag saját szer
zeményeket felvonultató CD
jük, amely a tőlük megszokott 
funky stílusjegyeket hordozó, 
ám a mai igényeknek megfelelő 
hangzású zenét kínál hallgatói
nak. Keres Tibor elárulta: az 
újjáéledő zenekar egyik fő moz
gatórugója a Németországból 
hazatérő, egykori és jelenlegi 
szólóénekesük, aki az elmúlt 
években különböző zenekarok

kal szinte a fél világot körbetur
nézta. A zene és a hangszerelés 
Brindzik József billentyûs, Szép 
Károly énekesszaxofonos és 
Keres Tibor gitáros munkája, 
a dalok szövegét Keres Tibor 
és Toldi Tamás írta, de talál
ható az albumon olyan szer
zemény is, amelynek szövegét 
Bornai Tibor, a KFT együttes 
billentyûse jegyzi. A lemezen 
Nagy István basszusgitáron, 
Muszta István dobokon játszik.

Noha ez a zenei stílus nem 
kifejezetten a mai tinédzsere
ket kívánja megszólítani, mégis 
komoly reményeket fûznek 
ahhoz, hogy a Bolond világ 
címmel megjelent lemezük 
felkelti az érdeklődést, főként 
azon nemzedék tagjaiét, akiket 
a funky és soul zene levett a 
lábukról, és máig – akár nosz
talgiából is – szívesen hallgatják 
ezt a stílusú muzsikát. Keres 
Tibor végül azt sem rejtette 
véka alá, hogy – amennyiben 
lenne rá igény – Érden is szíve
sen vállalnának fellépést. 

 Bálint Edit

Klubzene nem csupán funkyrajongóknak

Újra összeállt a Wastaps
BIRKÓZÁS SZUMÓ GRAPPLING

Toborzó
Akarsz erős, ügyes lenni? 

Az Érdi Spartacus nagy családjába tartozni? 
Ha igen, gyere birkózni, szumózni és grapplingezni 

az Érdi Spartacus SC-be.

Lányok, fiúk jelentkezését várjuk 7 éves kortól.
Edzéslehetőség mindennap, 

Batthyány Általános Iskola, Érd, Fácán köz.

További információk és jelentkezés: 
Tar Mihály vezetőedzőnél 

személyesen az edzések időpontjában
a +36/20/941-9618-as telefonszámon, 

valamint a www.erdispartacus.hu weboldalon 
és a mtar@vivamail.hu e-mail címen.

mozaik


